
H O T Ă R Â R E A   Nr.68
din 1 septembrie 2020

privind: alegerea președintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna
septembrie 2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data
de 1 septembrie 2020, organizată și desfășurată cu prezența fizică a consilierilor locali;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/2016 pentru aprobarea Regulamentului

de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Domnul consilier local Cătălin UNGUREANU este ales președinte de şedinţă al
Consiliului local al oraşului Ianca pentru luna septembrie 2020, care va semna hotărârile
adoptate în această lună, procesele verbale ale ședințelor, precum şi orice alte documente
legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului președinte de ședință.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi și transmisă spre
publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1)
și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL p. SECRETAR GENERAL

Cătălin UNGUREANU Dorina PREDESCU

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA
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H O T Ă R Â R E A   Nr.69
din 1 septembrie 2020

privind: rectificarea bugetului local și ale unităților de învățământ pe anul în curs.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de
1 septembrie 2020;

Având în vedere:
►adresa comună nr.48/RT/3001/25.08.2020 a Cabinetului Vicepremierului Guvernului

României și a Cabinetului Ministrului Fondurilor Europene, prin care autoritățile administrației
publice locale sunt înștiințate că pot aloca fondurile necesare achiziției echipamentelor mobile
din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare, a echipamentelor de protecție
medicală de tipul măștilor și dezinfectanților, precum și achiziţionarea de containere sanitare
mobile pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la
reţeaua de apă-canalizare, pentru începerea în bune condiții a anului școlar 2020-2021, cu
decontarea ulterioară a acestor cheltuieli din fonduri externe nerambursabile potrivit
O.U.G.nr.144/2020;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar cu soluțiile de alocare a
fondurilor din bugetul local, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;

►dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările
ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(2) Bugetul local pe anul în curs aprobat prin H.C.L.nr.9/2020, cu modificările și
completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:
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a) se diminuează cu suma de 90.000 lei cheltuielile din capitolul 67.02.03.30.20.30.30-
cultură, recreere și religie, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, din suma alocată pentru Zilele
Orașului Ianca și cu suma de 140.000 lei cheltuielile din capitolul 65.02.04.02.71.01.30-
învățământ secundar, alte active fixe;

b) se majorează cu suma de 230.000 lei cheltuielile din capitolul 65.02.20-învățământ,
materiale și prestări servicii cu caracter funcțional;

(2) Din suma aprobată potrivit alin.(1) lit.b) se alocă 140.000 lei Liceului Teoretic
‹‹Constantin Angelescu›› Ianca și 90.000 lei Liceului Tehnologic ‹‹Nicolae Oncescu›› Ianca, în
vederea achiziționării, potrivit legii, a echipamentelor de protecție medicală de tipul măștilor de
protecţie, dezinfectanților, combinezoanelor, precum şi alte echipamente de acest tip, pentru
a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și directorii
unităților de învățământ, prin serviciile de specialitate din subordine, care vor opera modificările
în bugetele proprii potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3.-Pentru respectarea principiului primul venit-primul servit, enunțat la art.4 alin.(9) din
O.U.G.nr.144/2020, directorii/managerii unităților de învățământ vor urmări etapele lansării
ghidului solicitantului și a apelului de proiecte, astfel încât cererile de rambursare și decontare
a cheltuielilor cu echipamentele de protecție medicală să fie depuse începând cu data de 15
octombrie 2020.

Art.4.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor și persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/

2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL p. SECRETAR  GENERAL

Cătălin UNGUREANU Dorina PREDESCU
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H O T Ă R Â R E A  Nr.70
din 1 septembrie 2020

privind: constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în funcție al doamnei Alexe
Maria, înainte de expirarea duratei normale a mandatului-ca urmare a demisiei, consilier local ales pe
lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 1
septembrie 2020;

Având în vedere:
►demisia doamnei Alexe Maria din calitatea de consilier local în funcție, aleasă în cadrul

Consiliului Local al Orașului Ianca la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pe lista Partidului Social
Democrat, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.16693/28.08.2020;

►dispoziţiile art.204 alin.(2) lit.a), alin.(6) teza I, alin.(7) teza I, alin.(10) și alin.(17) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

►referatul constatator comun al primarului și secretarului general, precum şi avizul favorabil
comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-(1) Consiliul local al oraşului Ianca constată încetarea de drept a mandatului de consilier
local în funcţie al doamnei Alexe Maria, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare
a demisiei din data de 28 august 2020.

(2) Consiliul al oraşului Ianca declară vacantarea locului de consilier local ocupat de doamna
Alexe Maria, urmând a se valida mandatul de consilier local în funcţie al următorului supleant declarat
ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat și confirmat ca membru al partidului, potrivit
prevederilor art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, coroborate cu dispozițiile art.602 din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ.

Art.2.-Prin grija secretarului general, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților și
persoanelor îndreptățite și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
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Nr.16722/31.08.2020

C Ă T R E,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA

P R O P U N E R E
pentru completarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 01.09.2020.

Având în vedere:
►demisia doamnei Alexe Maria din calitatea de consilier local în funcție, aleasă în cadrul

Consiliului Local al Orașului Ianca la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pe lista Partidului Social
Democrat, înregistrată la Primăria orașului Ianca sub nr.16693/28.08.2020;

►dispoziţiile art.204 alin.(6) teza I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora în caz de demisie
constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de
consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative, la propunerea
primarului, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului;

►faptul că demisia doamnei Alexe Maria a fost înregistrată după emiterea și transmiterea
Dispoziției nr.374/28.08.2020 privind convocarea Consiliului Local, cu proiectul ordinii de zi;

Vă rog să fiți de acord cu înscrierea pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de
01.09.2020 a Proiectului de hotărâre nr.70 privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local în funcție al doamnei Alexe Maria, înainte de expirarea duratei normale a mandatului-
ca urmare a demisiei.

- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.3; raport comun: primar și secretar general;

Vă mulţumesc !

P R I M A R,

Fănel George CHIRIŢĂ

R O M Â N I A
JUDEŢUL BRĂILA
ORAŞUL IANCA

P R I M A R
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H O T Ă R Â R E A   Nr.71
din 24 septembrie 2020

privind: alegerea președintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Ianca din data de
24 septembrie 2020.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24
septembrie 2020, organizată și desfășurată cu prezența fizică a consilierilor locali;

Având în vedere:
►dispoziţiile art.123 alin.(1) şi art.138 alin.(16) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) din Hotărârea nr.54/2016 pentru aprobarea Regulamentului

de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-Doamna consilier local Mariana-Luminița ANGHELACHE este aleasă președinte
de şedinţă al Consiliului local al oraşului Ianca din data de 24 septembrie 2020, care va
semna hotărârile adoptate în această ședință, procesul verbal al ședinței, precum şi orice
alte documente legate de reprezentarea consiliului local până la alegerea următorului
președinte de ședință.

Art.2.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților/persoanelor îndreptățite
și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) și art.139 alin.(1)
și alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL

Mariana-Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN

R O M Â N I A
JUDEȚUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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H O T Ă R Â R E A   Nr.72
din 24 septembrie 2020

privind: organizarea licitației publice pentru concesionarea unui teren din domeniul privat
administrat de consiliul local, în vederea înființării unui parc/atelier auto.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24
septembrie 2020;

Având în vedere:
►cererea nr.17480/11.09.2020 a domnului Guțu Milea, în calitate de administrator al

S.C.Gutpinika S.R.L.-cu sediul în orașul Ianca, str.Sărățeni nr.155, prin care s-a solicitat
concesionarea unui teren din domeniul privat administrat de consiliul local, în vederea înființării
unui parc/atelier auto;

►disponibilitatea unui astfel de teren adecvat construirii de obiective economice, situat în
orașul Ianca, str.Viilor-cvartal 27, cu numărul cadastral 75977, înscris în Cartea Funciară
nr.75977 cu suprafața de 3.861 mp, aparținând domeniului privat al orașului administrat de
consiliul local, rezultat din dezmembrarea suprafeței de 7.721 mp conform H.C.L.nr.44/2017;

►dispoziţiile art.354 alin.(2), art.355 și art.362 alin.(2) și (3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art.302-314 și art.316-331 din
același act normativ, coroborate cu prevederile art.17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

►documentația-cadru pentru închirierea sau concesionarea unor terenuri din domeniul
public sau privat al orașului administrat de consiliul local, în vederea amplasării de construcții
provizorii, construirii de locuinţe sau de alte obiective pentru dezvoltarea unor activități
economice, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1
din cadrul consiliului local;
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În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.b), art.139
alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă organizarea licitației publice pentru concesionarea terenului în suprafață
de 3.861 mp din domeniului privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Viilor-
cvartal 27, cu numărul cadastral 75977, înscris în Cartea Funciară nr.75977, în vederea înființării
unui parc/atelier auto.

(2) Organizarea și desfășurarea licitației publice se realizează în conformitate cu
documentația-cadru și cu prețurile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/30.01.2020.

Art.2.-(1) În vederea completării documentației de concesionare a terenului prevăzut la art.1,
se va solicita avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale şi al Statului Major General (ANRSPS) privind încadrarea obiectului concesiunii în
infrastructura sistemului naţional de apărare,

(2) Eventualele sarcini stabilite în avizul ANRSPS vor fi preluate în instrucțiunile pentru
ofertanți și în caietul de sarcini, sau ca anexă la contractul de concesiune dacă avizul va fi obținut
după încheierea contractului, iar autorizația de construire se va emite ulterior obținerii avizului.

Art.3.-Pe măsura solicitărilor, conform documentației-cadru, se va organiza licitație publică și
pentru închirierea sau concesionarea terenului în suprafață de 1.930 mp-Lotul nr.3 rezultat din
dezmembrarea suprafeței de 7.721 mp conform H.C.L. nr.44/2017, înscris în Cartea Funciară
75979 cu același număr cadastral, în scopul dezvoltării unor activități economice.

Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului, care se împuternicește să semneze contractul de concesionare a terenului în formă
autentică.

Art.5.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților și persoanelor interesate și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR  GENERAL

Mariana-Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.73
din 24 septembrie 2020

privind: aprobarea finanțării proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță II” al
Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de
performanţă››;

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24
septembrie 2020;

Având în vedere:
►Raportul nr.17374/08.09.2020 al comisiei pentru selectarea proiectelor sportive în

vederea atribuirii contractelor de finanţare în anul 2020, potrivit căruia proiectul sportiv
„Fotbalul local-tradiție și performanță II” al Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul
programului ‹‹Promovarea sportului de performanţă››, a fost selectat ca eligibil și propus
pentru finanțare;

►Referatul de aprobare al primarului și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
nr.2 și 3 din cadrul consiliului local, în cazul de față nemaifiind necesar raportul vreunui
compartiment de specialitate, fiind suplinit de raportul comisiei de selectare a proiectelor;

În conformitate cu prevederile:
►Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
►Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
►Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin H.G.nr.1447/2007, cu

modificările și completările ulterioare;
►Ordinului Ministerului Tineretului si Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din

fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările
ulterioare;

►Regulamentului de acordare a  finanţării pentru programe/proiecte sportive din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 34/25.04.2019;
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b),  alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.f), art.139
alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019-
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă finanțarea proiectului sportiv „Fotbalul local-tradiție și performanță II” al
Clubului Sportiv Viitorul Ianca, depus în cadrul programului ‹‹Promovarea sportului de
performanţă››, în limita sumei de 350.000 lei conform structurii din cererea de finanțare.

Art.2.-(1) Finanțarea proiectului sportiv prevăzut la art.1 își va produce efectele juridice
prin intermediul contractului de finanțare, întocmit conform anexei nr.10 la Regulamentul de
acordare a  finanţării pentru programe sportive din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr 34/25.04.2019.

(2) Pe echipamentul de prezentare și de joc al Clubului Sportiv Viitorul Ianca se va aplica
stema orașului și se va înscrie Consiliul Local Oraș Ianca, astfel încât să fie vizibile de la
distanță.

Art.3.-Se împuternicește Primarul orașului Ianca, domnul Chiriță Fănel George, să
semneze contractul de finanțare a proiectului sportiv cu reprezentanții Clubului Sportiv
Viitorul Ianca, cuprinzând anexele nr.1-3 după cum urmează:

a.-anexa nr.1 cuprinzând activităţile/acțiunile din cadrul proiectului;
b.-anexa nr.2 cuprinzând bugetul acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului;
c.-anexa nr.3 cuprinzând scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului.
Art.4.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă autorităților și persoanelor îndreptățite

și transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/ 2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR  GENERAL

Mariana-Luminița ANGHELACHE Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.74
din 24 septembrie 2020

privind: rectificarea bugetului local pe anul în curs.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24
septembrie 2020;

Având în vedere:
►Hotărârea Guvernului nr.758/11.09.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru
unele unități administrativ-teritoriale, potrivit căreia orașului nostru i s-a alocat suma de 500
mii lei pentru echilibrarea bugetului local;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului financiar contabil și avizul
favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

►dispoziţiile art.19 alin.(2) din Legea finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările
și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Bugetul local pe anul în curs aprobat prin H.C.L.nr.9/2020, cu modificările și
completările ulterioare, se rectifică după cum urmează:

a)-se majorează cu suma de 500.000 lei veniturile bugetului local din contul 11.02.06-
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local;

b)-se majorează cu suma de 500.000 lei cheltuielile bugetului local, repartizată pe
următoarele capitole:

b^1)-suma de 100.000 lei pentru cheltuielile cu alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare autorități publice, conform clasificației bugetare 51.02.01.03.20.01.30;

b^2)-suma de 100.000 lei pentru cheltuielile la obiectivul de investiții «Modernizarea,
reabilitarea și dotarea casei de cultura din orașul Ianca», conform clasificației bugetare
67.02.03.06.71.01.01;

b^3)-suma de 50.000 lei pentru cheltuielile la obiectivul de investiții «Construire bază
sportivă tip I», la capitolul bugetar sport, conform clasificației bugetare 67.05.01.71.01.01;
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b^4)-suma de 100.000 lei pentru cheltuielile aferente serviciilor religioase din capitolul
bugetar cultură, recreere și religie, conform clasificației bugetare 67.02.06.59.12;

b^5)-suma de 100.000 lei pentru cheltuielile materiale și prestări servicii cu caracter
funcțional din capitolul bugetar transporturi,  conform clasificației bugetare 84.02.03.20.01.09;

b^6)-suma de 50.000 lei pentru cheltuielile cu reparații curente la Școala Târlele Filiu, din
capitolul bugetar învățământ, conform clasificației bugetare 65.02.20.02.

(2) Pentru corelarea corespunzătoare a prevederilor bugetare inițiale cu veniturile real
încasate până în prezent, se diminuează cu suma de 475.000 lei veniturile din capitolul
impozite și taxe pe clădiri, conform clasificației bugetare 07.02.01, majorându-se veniturile
din următoarele capitole:

a)-cu suma de 400.000 lei la capitolul venituri din amenzi, conform clasificației bugetare
35.02.01;

b)-cu suma de 40.000 lei la capitolul venituri din taxe și tarife pentru eliberarea de licențe,
conform clasificației bugetare 06.02.03;

c)-cu suma de 10.000 lei la capitolul venituri din alte taxe pentru utilizarea bunurilor,
conform clasificației bugetare 06.02.50;

d)-cu suma de 25.000 lei la capitolul alte venituri, conform clasificației bugetare 36.02.50.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul

financiar-contabil, care vor opera modificările în bugetul local potrivit prevederilor prezentei
hotărâri și vor transmite bugetul astfel rectificat Administrației Județene a Finanțelor Publice
Brăila, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor și persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/ 2019-privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR  GENERAL

Mariana-Luminița ANGHELACHE                                                     Alexandru STERIAN
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H O T Ă R Â R E A   Nr.75
din 24 septembrie 2020

privind: aprobarea dezlipirii în două loturi a terenului intravilan în suprafață de 671 mp, din
domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.1, cu Numărul
Cadastral 72088, concesionat proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren, în vederea
apartamentării acestora și înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor rezultate din dezlipire.

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24
septembrie 2020;

Având în vedere:
►cererea nr.17674/18.09.2020 a doamnei Ghiță Nicoleta-administrator/ asociat unic al

S.C. Draniflor Prod S.R.L. Ianca, prin care se solicită dezlipirea terenului intravilan în
suprafață de 671 mp, din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca,
str.Școlii nr.1, cu Numărul Cadastral nr.72088, în vederea apartamentării și înscrierii în Cartea
Funciară a construcțiilor edificate pe acest teren;

►dispoziţiile art.23 lit.e), art.25 alin.(2), art.132 alin.(1) și art.134 alin.(1) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996-republicată, coroborate cu prevederile art.23
lit.e), art.132 alin.(1), art.134 și art.135 alin.(1) lit.a) din Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul
A.N.C.P.I.nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de
specialitate nr.1 din cadrul consiliului local;

În temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3) lit.a)
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-(1) Se aprobă dezlipirea în două loturi a terenului intravilan în suprafață de 671 mp,
din domeniul privat administrat de consiliul local, situat în orașul Ianca, str.Școlii nr.1, cu
Numărul Cadastral 72088, concesionat proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren, în
vederea apartamentării acestora și înscrierii în Cartea Funciară a imobilelor rezultate din
dezlipire, după cum urmează:
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a)-Lotul 1, având suprafața de 280 mp, cu numărul cadastral 79673 și adresa poștală:
orașul Ianca, str.Școlii nr.1, pe care se află edificată construcția C1 (P+M) cu suprafața
construită la sol de 153 mp și suprafață desfășurată de 224 mp, aflată în proprietatea S.C.
Draniflor Prod S.R.L. Ianca;

b)-Lotul 2, având suprafața de 391 mp, cu numărul cadastral 79674 și adresa poștală:
orașul Ianca, str.Școlii nr.1A, pe care se află edificată construcția C2 (P) cu suprafața
construită la sol/desfășurată de 147 mp aflată în proprietatea S.C. Favlo Impex S.R.L. Ianca;

(2) Reprezentarea grafică a dezlipirii terenului, cu evidențierea construcțiilor existente pe
fiecare lot, este prevăzută în Planul de amplasament şi delimitare care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

(3) Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului în formă autentică și finalizarea
lucrării cadastrale de dezmembrare potrivit alin.(1), se finanțează din bugetul local.

Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
orașului, care se împuternicește să semneze contractul de dezlipire a terenului în formă
autentică.

Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă instituțiilor și persoanelor îndreptățite și
transmisă spre publicare în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general.

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G.
nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER LOCAL SECRETAR  GENERAL

Mariana-Luminița ANGHELACHE                                                    Alexandru STERIAN
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